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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Aqidah Akhlak

1. Pengertian Guru Aqidah Akhlaq

Guru dimuliakan dan dihormati karena fungsi utamanya

mengantarkan manusia dari kebodohan ke alam kearifan, kepintaran atau

kepandaian dalam berbagai variasi  peran. Dalam tinjauan etimologi, Kata

guru berasal dari bahasa singkala yang terdiri dari dua suku kata “gu” yang

berarti kebodohan dan “ru” berarti kepintaran. Sehingga seseorang guru

dikatakan berharga atau bermakna jika ia memainkan fungsi pencerahan

dan ada yang dicerahi.1

Relevan dengan pendapat tersebut, menurut Martinis Yamin, guru

merupakan orang pertama yang mencerdaskan manusia, orang yang

memberi bekal pengetahuan, pengalaman, menanamkan nilai- nilai budaya

dan agama terhadap peserta didik. Dalam proses pendidikan, guru

memegang peranan penting setelah orang tua dan keluarga di rumah. Di

lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama yang bertugas

membimbing, mengajar dan melatih peserta didik dalam mencapai

kedewasaan.2 Pendapat ini memunculkan sebuah asumsi dasar bahwa guru

bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas an sich untuk

1 Barmawi Munthe, Kata Pengantar Dalam Moh. Rosyid, Guru, STAIN Kudus Press,
Kudus, 2007.

2 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, Gaung Persada Press,
Jakarta, 2007, hlm. 47.



20

menyampaikan materi pelajaran, namun harus turut aktif dalam

membimbing perkembangan karakter peserta didik.

Menurut Moh. Roqib, guru adalah seseorang yang mempunyai

tugas mengajar (ta’lim).3 Dan mengajar merupakan kegiatan menanamkan

pengetahuan kepada anak didik dengan suatu harapan terjadi proses

pemahaman. Dalam proses ini, peserta didik dilatih untuk mengenal dan

menguasai budaya bangsa untuk kemudian dapat memperkayanya.

Sehingga dengan kemampuan intelektualnya, peserta didik dapat

menciptakan sesuatu yang baru.4 Meski demikian, menurut Moh. Roqib,

term guru juga dapat dimaknai sebagai pendidik, yang dalam bahasa Jawa,

guru adalah orang yang digugu (diindahkan) dalam arti piwulangane

(ajarannya) dindahkan dan diperhatikan oleh peserta didik, serta ditiru

dalam arti perilakunya akan selalu diikuti oleh peserta didik dan

masyarakatnya.5

Dalam UU No. 15 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Guru adalah

seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah.6

3 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah,
Keluarga Dan Masyarakat, LKiS, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

4 Subhan Salim, Didaktik Metodik: Asas- Asas Pengajaran, Perguruan Islam Mathaliul
Falah, Kajen, hlm. 50.

5 Moh. Roqib, Op. Cit, hlm. 36.

6 UU No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, No. 1 Bab 1.
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Jadi, pada dasarnya guru merupakan sebuah profesi yang

membutuhkan standar kompetensi dan keterampilan tertentu untuk

menjalankan tugasnya dalam mendidik, melatih dan membimbing peserta

didik dalam mencapai kedewasaan, sehingga fungsi dan peranan guru

dalam lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Guru menjadi salah

sau kunci utama dalam  pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam negara Indonesia, pendidikan Islam merupakan bagian dari

sistem pendidikan nasional. Dimana pembelajaran agama Islam, dalam

konteks kebijakan pendidikan nasional identik dengan pendidikan agama

Islam yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan formal di semua

jenjang pendidikan, mulai pendidikan anak usia dini sampai pada

pendidikan tinggi.7

Keberadaan pendidikan agama (Islam) dalam dunia pendidikan

nasional menjadi urat nadi pembangunan sumber daya manusia, karena

agama diyakini sebagai ruh penggerak batin agar manusia mampu

mengendalikan potensi negatifnya (hawa nafsu) menuju peningkatan

potensi yang positif (perasaan hati). Agama diyakini sebagai “santapan

rohani” yang memupuk semangat batin menuju terciptanya semangat

dhohir peserta didik.8

Pendidikan agama di sekolah/ madrasah merupakan suatu usaha yang

secara sadar dilaksanakan oleh guru untuk mempengaruhi peserta didik dalam

7 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), Rasail Media Grup, Semarang, 2008, hlm. 34.

8 Moh. Rosyid, Pendidikan Agama Vis A Vis Pemeluk Agama Minoritas, UNNES Press,
Semarang, 2009, hlm. 62.
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rangka pembentukan manusia beragama.9 Titik tekan dalam pelaksanaan

pendidikan aqidah akhlaq adalah mengajarkan atau membimbing peserta

didik untuk dapat mengetahui, memahami dan meyakini aqidah Islam serta

dapat membentuk dan mengamalkan tingkah laku baik yang sesuai dengan

ajaran agama Islam.10

Di dalam Al- Qur’an, aqidah dan akhlaq senantiasa disandingkan

serta menjadi prioritas utama yang diserukan kepada umat manusia,

sebagaimana difirmankan Allah SWT di dalam surat al- ‘Ashr ayat 1-3:

Artinya:  Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar

dalam kerugian.  Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat

menasehati supaya menetapi kesabaran (QS. Al ‘Ashr ayat 1-3).11

Dengan demikian, Guru Aqidah Akhlaq merupakan orang yang

melakukan kegiatan mendidik, membimbing dan mengarahkan peserta

didik secara sadar dalam kegiatan yang terencana dan tersusun secara

sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni menjadi muslim

yang beraqidah, bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

9 Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Metodik Khusus Pengajaran
Agama Islam, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Pusat, Jakarta, 1981, hlm.
137.

10 Ibid, hlm. 138.

11 Al Qur’an Surat Al ’Ashr  Ayat 1-3, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an,
Al Qur’an dan Terjemahnnya, Toha Putera, Semarang, 1989.hlm. 1099.
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Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai target

pencapaian materi tidak hanya dalam ranah kognitif (kemampuan

intelektualitas), namun juga harus memenuhi optimalisasi moral

kepribadian (afektif) dan juga tetap memperhatikan pencapaian

ketrampilan mekanik (psikomotorik). Artinya pembelajaran PAI tidak

cukup hanya dengan menjadikan peserta didik mampu menjelaskan,

memahami dan menganalisis materi keilmuan Islam, melainkan juga harus

mampu mengambil makna dalam ajaran Islam menjadi semangat (spirit)

kehidupan masyarakat, sehingga apa yang diketahui akan selalu sama

dengan yang diyakini dan dilaksanakan.12

2. Fungsi Guru Aqidah Akhlaq

Agama merupakan persoalan ketuhanan yang diturunkan kepada

umat manusia untuk dijadikan way of life (pegangan hidup) yang

mencakup norma, nilai, prinsip moral dan kemanusiaan yang sangat mulia.

Agama sering dipandang sebagi teks suci yang penuh dengan nilai

kemashlahatan umat.13

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu media yang

digunakan untuk mengembangkan fitrah manusia. Di samping fitrah untuk

berkembang, manusia juga dikaruniai fitrah ketuhanan (beragama), mereka

12 M. Saekhan Muchith, Issu- Issu Kontemporer Dalam Pendidikan Islam, Pusat
Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus,
Kudus, 2009, hlm. 51.

13 Mushtofa Rembangiy, Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan
Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi, Teras, Yogyakarta, 2010, hlm. 207.
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sangat membutuhkan pegangan hidup, yaitu agama. Setiap manusia akan

merasakan bahwa dalam dirinya ada perasaan yang mengakui adanya dzat

yang maha kuasa, tempat memohon pertolongan dan berlindung.14

Dalam proses belajar mengajar, guru harus bisa memposisikan diri

sesuai dengan status serta profesinya. Seorang guru agama tidak hanya

tahu dan menguasai materi yang diajarkan, tetapi dia harus memiliki

kepribadian sebagai seorang guru. Dalam arti bahwa menjadi seorang guru

harus berkepribadian guru. Karena pada hakikatnya guru merupakan

pendidik, dalam pekerjaannya dia tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga

pelatih keterampilan, terutama sikap mental anak didiknya. Dan untuk

“mendidik” sikap mental anak didik tidak hanya cukup “mengajarkan”

sesuatu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu harus dididikkan,

dengan guru sebagai idolanya.

Dengan “mendidikkan” dan menanamkan nilai- nilai yang

terkandung pada berbagai pengetahuan yang dibarengi dengan contoh-

contoh teladan dari sikap dan tingkah laku gurunya. Dengan demikian

peserta didik diharapkan menghayati, sehingga dapat menumbuhkan sikap

mental. Jadi tugas seorang guru aqidah akhlak tidak hanya menumpahkan

semua ilmu pengetahuan tetapi juga “mendidik” seseorang menjadi warga

negara yang baik, menjadi pribadi yang baik dan utuh. Mendidik berarti

mentransfer nilai- nilai kepada anak didik. Nilai- nilai tersebut harus

ditunjukkan dalam kehidupan sehari- hari. Oleh karena itu, pribadi guru itu

14 Fatah Syukur, Pendidikan Agama Islam: Antara Cita Dan Realita, Kata Pengantar
Dalam Muntholi’ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, Gunung Jati dan Yayasan Al
Qalam, Semarang, 2002. hlm.
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sendiri merupakan perwujudan dari nilai- nilai yang akan ditransferkan.

Mendidik adalah memanusiakan manusia. Dengan demikian, secara

esensial guru agama Islam dalam proses pendidikan, bukan hanya

berfungsi sebagai “pengajar” yang mentransfer pengetahuan (transfer of

knowledges) tetapi juga “pendidik” yang mentransfer nilai- nilai (transfer

of values). Ia bukan saja pembawa ilmu tetapi juga menjadi contoh bagi

peserta didiknya.15

Pemahaman tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa fungsi

seorang guru Pendidikan Agama Islam (aqidah akhlaq) begitu vital, ia

harus mampu mengembangkan potensi anak didiknya, baik potensi

intelektual maupun potensi keagamaannya, sehingga akan menjadi pelita

yang menunjukkan jalan bagi perjalanan anak didik agar seimbang dalam

menjalani kehidupan di dunia tanpa melupakan akhirat, sebagaimana

tuntunan agama Islam yang terdapat di dalam surat Al- Qashas ayat 77:

Artinya:  Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak

15 Subhan Salim, Op. Cit, hlm. 63.
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menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-

Qashas ayat 77).16

3. Peran Guru Aqidah Akhlaq

Peran guru PAI (aqidah akhlaq) secara umum pada dasarnya tidak

ada perbedaan signifikan dengan guru yang lain, melihat konteks perannya

adalah sama- sama menghadapi pihak yang sama, yaitu peserta didik.

Peran seorang guru di dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari

beberapa hal sebagai berikut:

a. Menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik.

b. Memberikan kegiatan edukatif yang merangsang keingintahuan peserta

didik.

c. Menyediakan sarana yang merangsang peserta didik berpikir secara

produktif.

d. Memonitor dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan,

bekerja sama, mengambil keputusan dll.17

Relevan dengan pandangan tersebut, Sardiman AM memberikan

rincian terkait beberapa peran guru, yang dapat dipilah ke dalam beberapa

hal sebagai berikut:

a. Informator

16Al Qur’an, Surat Al Qashas Ayat 77, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an,
Al Qur’an dan Terjemahnnya, Toha Putera, Semarang, 1989, hlm. 623.

17 Lembaga Konsultasi dan Pengembangan Mutu Pendidikan Nasional (LPKP2N) Jawa
Tengah Indonesia, Materi Pelatihan Manajemen Penguasaan Dan Pengelolaan Kelas, hlm. 4.
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Guru harus melaksanakan cara-cara mengajar informatif, laboratorium,

studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun

umum.

b. Organisator

Guru diharapkan mampu mengorganisasikan komponen- komponen

yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat

dicapai efektifitas dan efisiensi belajar pada diri peserta didik.

c. Motivator

Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi, menumbuhkan

aktivitas dan daya cipta (kreatif) peserta didik.

d. Pengarah/ direktur

Guru harus memberikan bimbingan dan pengarahan tentang kegiatan

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

e. Inisiator

Guru menjadi pencetus ide- ide kreatif dalam proses belajar yang dapat

dicontoh oleh peserta didik.

f. Transmitter

Guru bertindak sebagai penyebar kebijaksanaan pendidikan dan

pengetahuan dalam kegiatan belajar.

g. Fasilitator

Guru hendaknya memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses

belajar mengajar.
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h. Mediator

Guru diartikan sebagai penengah atau pemberi jalan untuk mengatasi

kemacetan dalam kegiatan belajar mengajar siswa di samping penyedia

media sekaligus mengorganisasikan penggunaan media.

i. Evaluator

Guru berhak menilai prestasi akademik dan prilaku sosial sebagai

penentu berhasil atau tidaknya peserta didik dalam belajar. Evaluasi

tidak hanya sebatas ekstrinsik saja, tetapi juga menyentuh aspek

intrinsik yang diwujudkan dalam prilaku sehingga guru dalam

menjatuhkan nilai akan lebih berhati-hati.18

Dalam dunia pendidikan secara umum guru aqidah akhlaq

mempunyai multi peran, hal ini diperlukan sebagai bekal untuk

pengabdian dirinya dalam membelajarkan peserta didik meraih cita-cita

mulia dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang guru agama harus

bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya serta memiliki wawasan yang luas

tentang berbagai ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan

disiplin ilmu yang dimilikinya. Mengingat betapa pentingnya peranan

seorang guru agama dalam pendidikan serta perkembangan akhlak seorang

siswa, maka seorang guru agama dituntut untuk memahami kreteria jenis

akhlaknya antara lain : mencintai jabatannya, berikap adil, berwibawa,

18 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000, hlm. 142-144.
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selalu gembira, sabar, manusiawi dan bersifat gotong royong serta dapat

bekerja sama dengan masyarakat.19

4. Syarat Guru Aqidah Akhlaq

Menurut Sardiman AM, syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh

guru meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif, meliputi soal kewarganegaraan, umur,

berkelakuan baik dan mengajukan permohonan.

b. Persyaratan teknis, ada yang bersifat formal yakni harus berpendidikan

guru, dan syarat-syarat yang lain yaitu seorang guru harus menguasai

cara dan teknik mengajar, trampil menyusun atau mendesain

program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukan

pendidikan.

c. Syarat psikis, yaitu kaitanya dengan kesehatan rohaniah, matang dalam

berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan nafsu, sabar, ramah dan

sopan memiliki jiwa kepemimpinan konsekuen dan berani bertanggung

jawab serta memiliki jiwa pengabdian.

d. Persyaratan fisik, yaitu menyangkut aktivitas selama mengajar di kelas

dan kegiatan lainnya di sekolah, kesehatan dan kekuatan dalam aspek

fisik amat dibutuhkan. Dalam hal ini juga menyangkut masalah

kerapian dan kebersihan.20

Sejalan dengan pandangan tersebut, Moh. Rosyid memberikan

rincian persyaratan untuk menjadi seorang guru, sebagai berikut:

19 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 1995, hlm. 81- 82.

20 Ibid, hlm. 124-125.
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a. Prasyarat guru

Prasyarat merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian

sebelum terlibat ke dalam sistem/sebelum menjadi guru, yakni

melingkupi beberapa hal sebagai berikut:

a) Niat- keinginan mencintai profesi.

b) Siap dhohir dan bathin, dhohir berupa terpenuhinya persyaratan

formal dan subtansial, siap bathin berupa adanya niat- keinginan.

c) Menerima segala konsekwensi jika melibatkan diri dalam profesi

guru.

b. Syarat formal

Syarat ini meliputi:

a) Berpendidikan formal sesuai dengan jenjang yang akan diterjuni.

b) Sehat jasmani dan rohani.

c) Memiliki dedikasi dan semangat juang tinggi dalam bidang ilmu

pengetahuan.

d) Siap dijadikan figur oleh masyarakat.

c. Syarat Subtansial

Syarat ini berupa sesuatu yang harus melekat dalam diri guru karena

kompetensi yang harus dimikinya:

a) Kecakapan pribadi

Kecakapan pribadi berupa kecakapan dengan menampilkan sikap

positif terhadap keseluruhan tugas, terdiri dari beberapa hal sebagai

berikut:
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1) Kesadaran diri.

2) Mengatur diri.

3) Motivasi diri.

4) Keteladanan (uswah).

b) Kecakapan sosial

Kecakapan diri yang berkaitan dengan kondisi dan situasi di luar

diri, meliputi:

1) Empati (merasakan perasaan pihak lain).

2) Pelayanan (service).

3) Memberikan semangat, mengembangkan orang lain untuk sukses

(memotivasi).

4) Mengatasi keragaman.

5) Menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyerasian diri

dengan berbagai komponen.

c) Keterampilan sosial

Keterampilan sosial berkaitan dengan keterampilan

berinteraksi dengan lingkungan, meliputi:

1) Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.

2) Kepemimpinan (leadership).

3) Mengikat jaringan.

4) Menguasai manajemen konflik.

5) Berinteraksi dengan baik.
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6) Menggunakan keterampilan tersebut untuk mempengaruhi,

memimpin, bermusyarah dan menyelesaikan perselisihan tersebut

dengan bekerja sama secara kelompok (tim).

7) Kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan

lingkungan sekitar.

d) Kemampuan profesional

Kemampuan ini berkaitan dengan tugasnya dalam dunia

pendidikan,  meliputi:

1) Menguasai materi ajar.

2) Penguasaan landasan kependidikan.

3) Menguasasi keterampilan pembelajaran.

4) Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran.21

Guru agama dan semua guru dari satuan pendidikan yang

memiliki ciri khas agama Islam pada umumnya memiliki status

tersendiri yang mungkin lebih dituntut untuk moralis, agamis atau

setidaknya harus lebih baik dibandingkan dengan guru sekolah yang

bukan lembaga pendidikan Islam. Guru tersebut merupakan figur

atau agamawan yang paling tidak merupakan pengajar atau pendidik

agama Islam.22

21 Moh. Rosyid, Guru, STAIN Kudus Press, Kudus, 2007, hlm. 59-69.
22 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi Dan Aksi,

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 264.
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Relevan dengan pandangan tersebut, Departemen Agama membuat

beberapa persyaratan khusus bagi guru Pendidikan Agama Islam sebagai

berikut:

a. Memiliki pribadi mukmin, muslim dan muhsin.

b. Taat menjalankan ajaran agama.

c. Mempunyai jiwa pendidik dan rasa kasih sayang terhadap peserta

didik dan ikhlas jiwanya.

d. Mempunyai dasar- dasar ilmu pengetahuan tentang keguruan,

terutama didaktik metodik.

e. Tidak cacat jasmani dan rohani.23

Untuk menyempurnakan syarat- syarat menjadi seorang guru

Pendidikan Agama Islam (Aqidah Akhlaq), terdapat beberapa sikap atau

karakter yang harus dimiliki, yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki kesadaran dan keyakinan terhadap ajaran agama Islam

secara utuh.

b. Memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa ajaran agama Islam adalah

ajaran yang benar diantara ajaran agama yang lainnya.

c. Memiliki kesadaran bahwa al Qur’an dan hadist merupakan dasar

hukum yang kuat untuk mempelajari dan mengembangkan agama

Islam.

d. Memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW

adalah rasul terakhir.

23 Abdul Munip, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, Dalam Jurnal Ilmu
Pendidikan Islam: Kajian Tentang Konsep, Problem Dan Prospek Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2,
IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002, hlm. 59.
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e. Memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa Islam bukanlah ajaran

agama yang hanya berisi tentang ketauhidan tetapi juga memuat

masalah mu’amalah/ sosial.

f. Memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa ibadah tidak hanya berupa

ritual saja, tetapi juga menyangkut masalah sosial keagamaan

lainnya.24

Aspek personal menyangkut kepribadian guru tersebut, selalu

ditempatkan pada posisi utama. Aspek personal ini, diharapkan dapat

memancar dalam dimensi sosialnya, dalam hubungan guru dengan

peserta didik, teman sejawat dan lingkungan masyarakatnya karena tugas

mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusian. Dan aspek profesional

menyangkut peran profesi dari guru, dalam arti ia memiliki kualifikasi

atau persyaratan profesional sebagai seorang guru Pendidikan Agama

Islam (GPAI).25

5. Kompetensi Guru Aqidah Akhlak

Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan

kemampuan yang harus ada di dalam diri guru agar dapat mewujudkan

kinerja secara efektif dan efisien. Di dalam undang-undang tentang guru,

tidak disebutkan secara eksplisit perbedaan antara guru PAI dan non PAI.

Hal ini dapat dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki guru, yang tidak

24 M. Saekhan Muchith, Op. Cit, hlm. 53.

25 Muhaimin,dkk, Paradigma Pendidikan Islam;Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah,
Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 97.
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membedakan antara guru PAI dan non PAI, namun secara realistis

tanggung jawab guru PAI lebih besar dari pada non PAI.26

Untuk itu, maka diperlukan penjabaran rumusan kompetensi

lebih luas. Di dalam peraturan pmerintah nomer 74 tahun yang harus ada

pada guru aqidah akhlaq meliputi 4 (empat) cakupan sebagai berikut:

a. Kompetensi kepribadian/personal

Kompetensi ini mencakup kemampuan yang harus dimiliki guru

terkait dengan karakter kepribadiannya sebagai modal dasar dalam

menjalankan tugas keguruaan. Secara umum, hal- hal yang termasuk di

dalamnya meliputi:

a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

b) Ikhlas dalam menjalankan tugasnya.

c) Menyayangi peserta didik.

d) Bersikap sabar.

e) Bersikap terbuka dan jujur.

f) Berwibawa.

g) Stabil.

h) Dewasa.

i) Jujur.

j) Sportif.

k) Menjadi teladan bagi peserta didik.27

26 M. Saekhan Muchith, Op. Cit, hlm. 51.
27 Ibid, hlm. 46- 47.
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Dalam kompetensi kepribadian ini, guru PAI tidak cukup hanya

memiliki kondisi psikologis akademik spriritual, artinya kondisi

psikologis tersebut harus dijadikan sarana untuk mengembangkan atau

mengajarkan nilai- nilai dan ajaran agama Islam.28

b. Kompetensi sosial

Kompetensi ini mencakup kemampuan yang harus dimiliki guru

terkait hubungan dengan atau komunikasi dengan orang lain.  Secara

umum, hal- hal yang termasuk di dalamnya meliputi:

a) Mampu berkomunikasi secara lesan dan tulisan.

b) Mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan

baik.

c) Mampu bergaul dengan sesama rekan sejawat, pimpinan, peserta

didik dan masyarakat dengan baik.

d) Mampu bergaul secara santun dengan berbagai elemen masyarakat.

e) Menerapkan persaudaraan sejati dan memiliki semangat

kebersamaan.29

Dalam kompetensi sosial ini, guru tidak cukup memiliki kecakapan

berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama, melainkan lebih

kepada kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan komunikasi

dalam melaksanakan dakwah Islamiyah. Konsekwensinya, guru harus

28 Ibid, hlm. 52.
29 Ibid, hlm. 47.
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terlibat aktif di dalam persoalan dakwah Islam di tengah- tengah

masyarakat, meskipun dirinya bukan seorang mubaligh.30

c. Kompetensi pedagogik

Kompetensi ini mencakup wilayah kemampuan guru dalam

melaksanakan proses pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Secara

umum, hal- hal yang termasuk di dalamnya meliputi:

a) Memiliki wawasan landasan kependidikan.

b) Memiliki pemahaman terhadap peserta didik.

c) Memiliki pengetahuan untuk mengembangkan kurikulum dan

silabus.

d) Mampu menyusun perencanaan pembelajaran.

e) Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dialogis.

f) Mampu memanfaatkan sarana teknologi.

g) Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran.

h) Mampu mengembangkan potensi peserta didik.31

d. Kompetensi profesional.

Kompetensi ini mencakup kemampuan yang harus dimiliki guru

terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan secara mendalam sebagai

bahan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.32

Secara umum, hal- hal yang terkait dengan kompetensi profesional

dapat dirinci ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

30 Ibid, hlm. 52.

31 Ibid, hlm. 46.

32 Ibid, hlm. 47.
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1. Kompetensi bidang akademik

Kompetensi bidang ini meliputi:

a. Menguasai bidang disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya.

b. Mengetahui disiplin- disiplin yang terkait dengan dengan tugas

kependidikannya.

c. Menguasai dasar-dasar metodologi penelitian dan pemanfaatan

hasil penelitian untuk kepentingan pembelajaran.

d. Memanfaatkan sumber- sumber informasi pengetahuan, seperti

buku, media massa untuk kepentingan pembelajaran.

2. Kompetensi bidang administrasi

Kompetensi bidang ini meliputi:

a. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah/ madrasah.

b. Menyelenggarakan administrasi sekolah/ madrasah.

3. Kompetensi bidang bimbingan dan penyuluhan.

Kompetensi bidang ini meliputi:

a. Mengenal program layanan bimbingan dan penyuluhan di

sekolah/madrasah.

b. Menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah/

madrasah.33

Kompetensi pedagogik dan profesional antara guru PAI dan Non

PAI tidak ada perbedaan secara subtansial. Namun Kompetensi

pedagogik guru PAI memiliki penjabaran lebih khusus jika

33 Abdul Munip, Loc. Cit, hlm. 61- 62.
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dibandingkan dengan guru Non PAI. Pembelajaran mata pelajaran PAI

(aqidah akhlaq) harus menyangkut minimal dua ranah, yaitu ranah

kognisi dan afeksi, sementara mata pelajaran non PAI mengajarkan

dua ranah kognisi dan psikomotor. Dengan adanya perbedaan sasaran

atau bidikan dalam taksonomi tersebut, maka sudah barang tentu

kompetensi pembelajarannya juga berbeda.34

Dengan demikian, maka Guru Aqidah akhlaq yang merupakan

bagian dari profesi guru pada umumnya, harus memenuhi persyaratan

yang lazim bagi seorang guru. Meskipun demikian, karena Pendidikan

agama Islam (aqidah akhlak) memiliki kekhasan sendiri dibandingkan

dengan bidang studi lainnya, maka guru Guru Aqidah akhlaq

disamping harus memiliki kompetensi keguruan pada umumnya, juga

dituntut memenuhi kualifikasi tertentu yang melekat pada kekhasan

PAI itu sendiri. Profil guru PAI dalam pelaksanaan pendidikan harus

mencerminkan pribadi profesional religius, mengingat sosok guru

agama yang menjadi panutan berbagai pihak, baik di dalam lingkup

sekolah/ madrasah maupun masyarakat.

6. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Aqidah Akhlaq

a. Tujuan Pembelajaran Aqidah Akhlaq

Tujuan pelaksanaan pendidikan nasional pada dasarnya untuk

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Peserta

34 M. Saekhan Muchith, Loc. Cit, hlm. 53.
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didik diarahkan dan diharapkan akan menjadi insan yang cerdas yaitu

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,

kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri,

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.35

Pendidikan Agama Islam (aqidah akhlaq) dapat dikatakan

sebagai pendidikan nilai (value education) karena misi utamanya

adalah menanamkan nilai Islam ke dalam diri peserta didik. Oleh

karena itu, penekanan utama Pendidikan Agama Islam (aqidah akhlaq)

adalah pada pembentukan karakter (character building). Pembelajaran

Aqidah Akhlaq dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan

memupuk pengetahuan penghayatan, pengamalan serta pengalaman

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim

yang terus berkembang dalam keimanannya dan ketaqwaannya kepada

Allah SWT, serta berakhlaq mulia dalam kehidupan pribadi,

masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan

pada jenjang yang lebih tinggi.36

Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan beberapa yang hendak

dicapai dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Aqidah Akhlaq,

yaitu:

35 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1
Pasal 1.

36 Departemen Agama, Pedoman Umum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum
Tingkat Menengah Dan Sekolah Luar Biasa, 2003, hlm. 4.
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1) Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam.

2) Dimensi pengetahuan (intelektual) serta keilmuan peserta didik

terhadap ajaran agama Islam.

3) Dimensi pengkhayatan atau pengalaman batin yang dirasakan

peserta didik dalam menjalankan ajaran agama Islam.

4) Dimensi pengamalan, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah

diimani, dipahami, dan dihayati atau diinternalisasi peserta didik

mampu memotivasi dirinya untuk mengamalkan dan  menaati

ajaran dan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan pribadi, serta

mengaktualisasikan dan merealisasikan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.37

Dengan pemahaman demikian, berarti Tujuan pendidikan

nasional ini, mempunyai makna yang komprehensif dan tidak

bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Bahkan mempunyai

persamaan kuat, yakni kesamaan dalam hal pencapaian cita- cita untuk

menciptakan insan beriman dan bertaqwa di samping mempunyai

pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dengan demikian tujuan

nasional dan tujuan Islam pada dasarnya sama, yakni menciptakan

peserta didik menjadi insan yang sempurna.38

37 Muhaimin Dkk, Loc. Cit, hlm. 78.

38 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik, Ar- Ruzz Media,
Yogyakarta, 2006, hlm. 53.
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b. Fungsi Pembelajaran Aqidah Akhlaq

Secara umum pelaksanaan pendidikan Aqidah Akhlaq yang

diselenggarakan di dalam sebuah lembaga pendidikan mempunyai

beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Mendorong agar peserta didik meyakini dan mencintai aqidah

Islam.

2) Mendorong peserta didik untuk benar- benar yakin dan taqwa

kepada Allah SWT.

3) Mendorong peserta didik untuk mensyukuri nikmat Allah SWT.

4) Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlaq mulia dan

mempunyai kebiasaan yang baik.39

5) Untuk mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan

dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya usaha menanamkan

keimanan dan ketaqwaan menjadi tanggungjawab setiap orang tua

dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan

kemampuan yang ada pada diri anak melalui bimbingan,

pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut

dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat

perkembangannya.

39 Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Op. Cit, hlm. 139.
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6) Untuk menyalurkan peserta didik  yang memiliki bakat di bidang

agama supaya berkembang secara optimal sehingga dapat

dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.

7) Untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta

didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam

dalam kehidupan sehari-hari.

8) Untuk mencegah hal-hal negative dari lingkungan/budaya lain yang

membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya

menuju manusia Indonesia seutuhnya.

9) Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan

fisik maupun lingkungan social dan dapat mengubah

lingkungannya  sesuai dengan ajaran agama Islam.

10) Memberikan pedoman hidup peserta didik untuk mencapai

kebahagiaan dunia dan akhirat.40

B. Konsep Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum pada awalnya berasal dari bahasa Latin

“curiculum”, sedangkan menurut bahasa Prancis “cuurier” artinya “to

run” berlari. Istilah kurikulum pada awalnya dipakai dalam dunia olahraga

dengan istilah “curriculae” (bahasa Latin), yaitu suatu jarak yang harus

ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan, dari awal sampai

40 Departemen Agama, Op.Cit., hlm. 4-5.
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akhir.41 Sementara di dalam kosa kata Arab, kurikulum menurut al

Syaibani dikenal dengan kata “manhaj” yang berarti jalan yang terang

yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupannya.42

Dari istilah di atas, dapat dipahami bahwa kata kurikulum

sebenarnya telah mengalami pergeseran dari kata bidang olah raga menjadi

kata bidang pendidikan. Namun demikian secara umum kurikulum dapat

dikatakan sebagai jalan terang yang harus dilalui pendidik atau guru

dengan orang-orang yang dididik untuk mengembangkan kepribadiannya.

Untuk mempertegas terhadap pengertian dari kurikulum dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Pengertian kurikulum menurut pendapat tradisional

Menurut Oemar Hamalik kurikulum menurut pandangan lama

adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk

memperoleh Ijasah. Pengertian ini mempunyai implikasi bahwa mata

pelajaran pada hakikatnya merapakan pengalaman masa lampau,

tujuannya adalah untuk memperoleh ijazah.

Sementara menurut S. Nasution kurikulum diartikan sebagai

mata pelajaran yang diajarkan sekolah. Pengertian kurikulum yang

dianggap tradisional ini masih banyak dianut sampai sekarang termasuk

juga di Indonesia.43

41 Kunandar, Op. Cit, hlm. 122.

42Khaeruddin Dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep Dan Implementasinya
Di Madrasah, MDC Jateng Dan Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 24.

43 Ibid, hlm. 24.
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Dari definisi kurikulum secara tradisional tersebut masih tampak

adanya kecenderungan penekanan pada rencana pelajaran untuk

menyampaikan mata pelajaran dan tujuan dari rangkaian pelajaran

hanya diarahkan untuk dapat memperoleh ijasah.

b. Pengertian Kurikulum menurut pandangan modern

Kurikulum tidak hanya sebatas sebagai segala hal yang

berhubungan dengan pendidikan, tetapi hendaknya kurikulum lebih bisa

mengacu pada kemajuan tehnologi dan pengetahuan. Jelaslah bahwa

pengertian kurikulum tidak sekedar mata pelajaran yang hanya

digunakan untuk meraih Ijasah. Menurut pandangan Said Hamid

Hasan, Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan

jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. 44

Pandangan yang hampir serupa juga dirumuskan oleh

Azyumardi Azra, menurutnya kurikulum merupakan sejumlah

pengalaman (pendidikan) yang ditempuh peserta didik dengan

bimbingan sekolah untuk mencapai tujuan- tujuan pendidikan sekolah

masing- masing.45 Kedua pendifinisian tersebut memunculkan sebuah

diskursus atau wacana bahwa pengembangan kurikulum dalam lembaga

pendidikan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah

sebagai stakeholders pendidikan.

44 Said Hamid Hasan, Pengembangan Kurikulum Di Sekolah, Dalam Tim Pengembang
Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Ilmu Dan Aplikasi
Pendidikan Bagian II: Ilmu Pendidikan Praktis, PT. Imperial Bhakti Utama, Bandung, 2007, hlm.
133.

45 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi Dan
Demokratisasi, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 97.
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Sementara S. Nasution, memberikan beberapa rincian tentang

pengertian kurikulum, menurutnya pendefinisian kurikulum melingkupi

beberapa hal berikut:

1. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya

para pengembang kurikulum, biasanya hasilnya dituangkan dalam

buku pedoman kurikulum.

2. Kurikulum dapat dilihat sebagai program yakni alat yang digunakan

oleh sekolah untuk mewujudkan tujuannya.

3. Kurikulum dapat dilihat sebagai hal- hal yang diharapkan akan

dipelajari oleh siswa yakni sikap, pengetahuan, ketrampilan tertentu.

4. Kurikulum dapat pula dilihat sebagai pengalaman siswa, yakni hal-

hal yang menjadi kenyataan yang terjadi dalam keseharian siswa

dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.46

Pandangan yang lazim dipakai dalam dunia pendidikan di

Indonesia yaitu kurikulum adalah rencana tertulis yang disusun guna

melancarkan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pengertian

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan Nasional “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai pendidikan tertentu.47

46 Nasution, Asas- Asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 9.
47Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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Dengan melihat beberapa pengertian kurikulum di atas, dapat

dipahami bahwa kurikulum mempunyai cakupan yang cukup kompleks,

kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan proses pendidikan

dalam suatu lembaga pendidikan, berupa norma- norma pengalaman

belajar yang dapat digunakan sebagai ketentuan dalam melaksanakan

pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang dapat

memberikan bekal kepada peserta didik dalam menjalani kehidupan di

dalam masyarakatnya.

Kurikulum merupakan komponen sistem pendidikan yang

paling rentan terhadap perubahan. Namun setidaknya, ada tiga faktor

yang membuat kurikulum harus selalu berubah dan diperbarui yang

dijelaskan sebagai berikut:

1. Karena adanya perubahan filosofi tentang manusia dan pendidikan

khususnya mengenai hakikat kebutuhan peserta didik terhadap

pembelajaran.

2. Cepatnya perkembangan Ilmu dan Tehnologi, sehingga subject

matter yang harus disampaikan kepada peserta didik haruslah

semakin banyak dan beragam.

3. Adanya perubahan masyarakat baik secara sosial, politik, ekonomi

maupun daya dukung lingkungan alam, baik dalam lingkup Lokal

maupun Nasional.48

48DirJen Peningkatan Mutu dan Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional
Tentang Panduan Umum KTSP, 2008, hlm. 1.
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2. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Dalam undang- undang nomer 19 tahun 2005 Pasal 1, ayat 15

dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan.49

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri dari tujuan

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum

tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Di dalam

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan materi serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi

tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan

potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu

kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada

di daerah. 50

KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang- Undang

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1)

dan 2) sebagai berikut:

49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
Pasal 1 Ayat 15.

50 Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran, CV Wacana Prima, Semarang, 2007,
hlm. 15.
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a. Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

daerah, dan peserta didik.

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai

dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah,

serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

b. Sekolah dan Komite Sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar

kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan dibawah supervisi Dinas

Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan Kementrian Agama yang bertangung

jawab di bidang pendidikan.

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk setiap program

studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-

masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan.51

51 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, PT Remaja Rosda Karya,
Bandung, 2007, hlm. 19-20.
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3. Strategi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Strategi merupakan ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala

sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.52 Pengembangan kurikulum merupakan

perencanaan kesempatan- kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk

membawa peserta didik ke arah perubahan- perubahan yang diinginkan

dan menilai hingga mana perubahan itu telah terjadi pada diri peserta

didik.53

Dengan demikian, strategi pengembangan kurikulum merupakan

segenap kegiatan yang diupayakan untuk mengatur, merancang dan

mensiasati agar kebijakan yang terkandung di dalam kurikulum dapat

diterapkan dan diaktualisasikan dalam lembaga pendidikan dengan baik

sehingga membawa implikasi bagi pencapaian tujuan pendidikan.

Menurut E. Mulyasa terdapat beberapa strategi yang perlu

diperhatikan dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kurikulum

Sosialisasi Kurikulum perlu dilaksanakan secara matang kepada

berbagai pihak dan warga sekolah agar dapat dipahami dan diterapkan

secara optimal.

52 Sri Anitah W, Dkk, Strategi Pembelajaran, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm.
124.

53Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dan PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 97.
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b. Menciptakan suasana yang kondusif

Iklim belajar yang kondusif antara lain dapat dikembangkan

melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut:

1) Menyediakan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang

cepat dalam melakukan tugas pembelajaran.

2) Memberikan pembelajaran remidial bagi peserta didik yang kurang

berprestasi, atau berprestasi rendah.

3) Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman dan

aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara

optimal.

4) Menciptakan kerja sama saling menghargai, baik antar peserta didik

maupun antara peserta didik dengan guru dan pengelola

pembelajaran yang lain.

5) Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan pembelajaran.

6) Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab

bersama antara peserta didik dan guru.

7) Mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran yang menekankan

pada evaluasi diri sendiri (self evaluation).

8) Menyiapkan sumber belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu baik berupa data, orang,

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik, baik secara
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terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 54

Sumber belajar yang perlu dikembangkan dalam Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah salah satunya dapat berupa

laboratorium, pusat sumber belajar, perpustakaan serta tenaga pengelola

yang profesional. Sumber belajar tersebut perlu didayagunakan

seoptimal mungkin. Di samping itu, kreativitas tenaga didik perlu

ditingkatkan untuk membuat sumber atau alat pembelajaran yang lain.

c. Membina disiplin

Disiplin merupakan bentuk ketaatan terhadap semua aturan, baik

aturan umum maupun kelompok tertentu.55 Disiplin perlu diajarkan dan

dipelajari serta dihayati oleh peserta didik agar peserta didik mampu

mendisiplinkan dirinya sendiri. Tanpa diajarkan, disiplin tidak akan

tumbuh dan berkembang karena disiplin bukan merupakan faktor

bawaan, tetapi merupakan sesuatu yang harus dipelajari dan dihayati.

d. Mengembangkan kemandirian kepala sekolah

Kepala sekolah yang mandiri sangat diperlukan terutama dalam

pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek

pengembangan kurikulum dan sarana penunjangnya. Kepala sekolah

harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana secara tepat waktu

54 Sri Anitah W, Dkk, Op. Cit, hlm. 651.

55 I.G.A.K. Wardani, Disiplin Kelas, Dalam Sri Anitah W, Dkk, Strategi Pembelajaran,
Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 115.
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dan tepat sasaran tanpa harus menunggu perintah dari pimpinan yang

ada di atasnya.

e. Membangun karakter guru

Guru bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran

yang efektif, karena itu kemampuan profesional guru turut menentukan

apakah suatu kurikulum dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Tingkat efisiensi ditentukan oleh derajat kelancaran yang ditempuh,

sedangkan tingkat efektifitasnya ditandai dengan derajat

keberhasilannya, yakni dalam bentuk perubahan perilaku peserta

didik.56

f. Memberdayakan staf

Keberhasilan pendidikan di sekolah/ madrasah sangat ditentukan

oleh keberhasilan kepala sekolah dalam memberdayakan staf yang

tersedia. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja

dapat dilaksanakan dengan meningkatkan perilaku staf di sekolah/

madrasah melalui aplikasi berbagai konsep dan teknik manajemen

personalia modern.57

4. Karaktristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Menurut Kunandar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

memilki sejumlah karaktristik sebagai berikut:

a. Hasil belajar dinyatakan dengan kemampuan atau kompetensi yang

dapat didemonstrasikan atau ditampilkan.

56 Oemar Hamalik, Op. Cit, hlm. 169-170.

57 E. Mulyasa, Op,Cit, hlm. 153-165.
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b. Semua peserta didik harus mencapai ketuntasan belajar, yakni

menguasai semua kompetensi dasar.

c. Kecepatan belajar peserta didik tidak sama.

d. Ada program remidial, pengayaan atau percepatan.

e. Penilaian menggunakan acuan kriteria.

f. Tenaga pengajar (guru) merancang pengalaman atau kegiatan belajar

peserta didik.

g. Tenaga pengajar (guru) sebagai fasilitator.

h. Pembelajaran mencakup aspek afektif yang terintegrasi ke dalam semua

bidang studi.58

5. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan berpedoman

dari prinsip- prinsip sebagai berikut:

a. Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik

untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Peserta didik

harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta

memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas,

dinamis dan menyenangkan.

b. Menegakkan kelima pilar belajar, yaitu:

1) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2) belajar untuk memahami dan menghayati

3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif

58 Kunandar, Loc. Cit, hlm. 116.
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4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain

5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses

pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan.

c. Memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat

perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap

perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan

keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-

Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.

d. Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang

saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan

prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung

tuladha (dibelakang memberikan daya dan kekuatan, ditengah

membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan

teladan).

e. Menggunakan pendekatan multi strategi dan multi media, sumber

belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan

sekitar sebagai sumber belajar.

f. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan

daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan

kajian secara optimal.

g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata

pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam
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keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan

memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.59

Ketujuh prinsip di atas harus diperhatikan oleh para pelaksana

kurikulum (guru), dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik

menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi

C. Implementasi Kurikulum KTSP

1. Pengertian Implementasi Kurikulum KTSP

Implementasi kurikulum merupakan dua istilah yang mempunyai

dua perbendaharaan bahasa, yakni implementasi dan kurikulum. Menurut

pandangan Browne dan Widavsky, implementasi merupakan perluasan

aktivitas yang saling menyesuaikan.60 Pandangan ini mengindikasikan

bahwa implementasi merupakan tindak lanjut konsep atau perencanaan

yang telah disusun ke dalam bentuk kegiatan praktis yang diharapkan

tercipta kesesuaian antara rencana/ konsep dengan aktualisasinya.

Menurut Mulyasa, Implementasi merupakan suatu istilah yang

menunjukkan adanya proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi

dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa

perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.61

59 Lukmanul Hakim, Op. Cit, hlm. 19.

60 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum, Ciputat Press,
Jakarta, hlm. 70.

61 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karaktristik dan Implementasi,
PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm. 93.
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Dengan demikian secara umum, implementasi dapat dipandang

sebagai sebuah proses yang ditandai dengan adanya aksi atau tindakan

yang terencana dan dilaksanakan secara sungguh- sungguh berdasarkan

acuan norma atau ketentuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Secara umum kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan

proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan, berupa asuhan,

norma- norma dan pengalaman belajar yang dapat digunakan sebagai

ketentuan dalam melaksanakan pendidikan pada semua jenis dan jenjang

pendidikan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi

kurikulum merupakan operasionalisasi konsep kurikulum yang masih

potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran.62

Dengan demikian pesan dan nilai- nilai kurikulum akan dapat

ditransformasikan kepada para peserta didik dalam kegiatan belajar

mengajar.

Menurut Syafruddin, Implementasi kurikulum juga dipandang

sebagai sebuah proses mengaktualisasikan kurikulum potensial/ ideal

menjadi kurikulum aktual oleh tenaga pendidik dalam kegiatan belajar

mengajar. Proses dalam hal ini menunjukkan adanya interaksi antar

komponen- komponen pendidikan dalam lingkup sekolah dan

pembelajaran.63

62 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212.

63 Syafruddin Nurdin, Op. Cit, hlm. 74.
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Secara khusus, implementasi kurikulum KTSP dapat dipandang

sebagai sebuah proses penerapan ide, konsep dan kebijakan yang ada pada

KTSP ke dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik

menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan

lingkungan. Implementasi KTSP juga dapat dipandang sebagai aktualisasi

kurikulum operasional ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran.64

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa implementasi

kurikulum KTSP adalah operasionalisasi konsep kurikulum KTSP yang

masih bersifat potensial sebagai product atau hasil analisis terhadap

kondisi daerah dan peserta didik menjadi aktual dalam bentuk kegiatan

pembelajaran di dalam satuan pendidikan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum KTSP

Implementasi kurikulum KTSP setidaknya dipengaruhi oleh

beberapa faktor sebagai berikut:

a. Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu

kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan.

b. Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam

implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya,

penyedian buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat

mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.

64 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Loc. Cit,  hlm. 246.
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c. Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan,

keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum serta

kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran.

Sementara menurut Mars, faktor- faktor yang mempengaruhi

implementasi kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Dukungan kepala sekolah/ madrasah.

b. Dukungan rekan sejawat.

c. Dukungan internal yang datang dari dalam diri guru sendiri.

Dari berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu, di

samping faktor- faktor lain. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi

kurikulum di dalam lembaga sekolah/ madrasah sangat ditentukan oleh

guru, karena bagaimana pun baiknya sarana pendidikan apabila guru

tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka hasil implementasi

kurikulum (pembelajaran) tidak akan sesuai harapan.65

Sehingga dengan demikian, Seiring dengan pergantian

kurikulum ada beberapa paradigma baru yang harus diperhatikan oleh

guru, diantara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Tidak terjebak kepada rutinitas belaka, tetapi harus terus

mengembangkan dan memberdayakan kompetensi diri.

b. Mampu menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran dengan

model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan

menyenangkan (PAIKEM).

65 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karaktristik dan Implementasi,
Op. Cit, hlm. 94- 95.
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c. Dominasi guru dalam pembelajaran harus dikurangi.

d. Mampu memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran.

e. Menyukai apa yang diajarkan dan menyukai mengajar sebagai suatu

profesi yang menyenangkan.

f. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

g. Mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat luas

dengan selalu menunjukkan perbuatan terpuji.

h. Mempunyai visi ke depan dan mampu membaca tantangan zaman.66

Sementara menurut Syafruddin, dalam implementasi kurikulum

KTSP, guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal:

a. Penyusunan garis besar pelaksanaan pembelajaran.

b. Materi pelajaran.

c. Desain pengajaran.

d. Pengelolaan kelas/ PBM.

e. Penilaian hasil belajar (evaluasi).

Disamping kemampuan tersebut, dalam implementasi kurikulum

guru harus memiliki beberapa kompetensi dasar sebagai berikut:

a. Menguasai bahan ajar.

b. Mengelola program belajar mengajar.

c. Melaksanakan program belajar mengajar.

d. Mengenal kemampuan anak didik.

e. Menguasai landasan- landasan kependidikan.

66 Kunandar, Loc. Cit, hlm. 42-43.
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f. Mengelola interaksi belajar mengajar.

g. Menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran.

h. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di

sekolah.

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.

j. Memahami prinsip -prinsip dan menafsirkan hasil penelitian

pendidikan guna keperluan pengajaran. 67

3. Tugas Guru dalam Implementasi Kurikulum KTSP

Tugas guru di dalam mengimplementasikan kurikulum KTSP pada

dasarnya mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu: Pengembangan program

dan perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi

hasil belajar.68

1. Pengembangan Program dan Penyusunan Perencanaan

Pembelajaran

1) Pengembangan Program

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Mencakup pengembangan program tahunan, program semester,

program modul (pokok bahasan), program mingguan dan harian,

program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan

konseling:

a. Program Tahunan

67 Syafruddin Nurdin, Loc. Cit, hlm. 58.

68
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Program tahunan merupakan program umum setiap mata

pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata

pelajaran yang bersangkutan sebagai pedoman bagi

pengembangan bagi program selanjutnya.

b. Program Semester

Program semester merupakan program yang berisi garis-

garis besar mengenai hal- hal yang hendak dilaksanakan dan

dicapai dalam semester tersebut. Isi dari program semester adalah

penjabaran dari program tahunan, isi dari program semester

adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan,

waktu yang direncanakan dan keterangan lain.

c. Program Modul atau Pokok Bahasan

Program modul atau pokok bahasan adalah program yang

dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang

akan disampaikan yang merupakan penjabaran dari program

semester dan berisi lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja,

lembar kunci kerja, lembar soal, lembar jawaban. Dengan

program modul, diharapkan peserta didik diharapkan dapat

belajar secara mandiri.

d. Program Mingguan dan Harian

Program mingguan dan harian merupakan penjabaran dari

program semester dan program modul yang dimaksudkan untuk

mengetahui tujuan- tujuan yang telah dicapai dan yang perlu
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diulang bagi setiap peserta didik dan juga untuk mengidentifikasi

kemajuan belajar peserta didik sehingga dapat diketahui peserta

didik yang mendapat kesulitan dalam setiap modul yang

dikerjakan dan peserta didik yang memiki kecepatan belajar di

atas rata- rata kelas.

e. Program Pengayaan dan Remedial

Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari

program mingguan dan harian. Berdasarkan hasil analisis

terhadap kegiatan belajar dan terhadap tugas- tugas modul, hasil

tes dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar

peserta didik. Hasil analisis ini dipadukan dengan catatan-catatan

yang ada pada program mingguan, harian untuk digunakan

sebagai bahan tindak lanjut proses pembelajaran.69

f. Program Bimbingan dan Konseling

Dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan, lembaga pendidikan berkewajiban memberikan

program pengembangan diri melalui bimbingan dan konseling

kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar dan

karir.70

Selain guru bimbingan dan konseling (BK), guru mata

pelajaran yang memenuhi kriteria pelayanan bimbingan dan

69 Ibid, hlm. 254.

70 Ibid. hlm. 254.
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konseling diperkenankan memfungsikan diri sebagai guru

pembimbing.

2) Penyusunan Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses dan cara

berpikir mengenai sesuatu hal yang akan dilaksanakan dengan tujuan

agar diri seseorang dapat berubah. Perubahan tersebut mencangkup

aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya.71 Perencanaan

pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik

peserta didik, sekolah, mata pelajaran, dsb.

Dalam KTSP perencanaan proses pembelajaran meliputi

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat

sekurang- kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.72

1) Silabus

Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai "Garis besar,

ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran".

Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk

pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari

Standar Kompetensi (Standar Kompetensi) dan Kompetensi Dasar

(KD) yang ingin dicapai, dan materi pokok serta uraian materi

yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai

71 Ibid, hlm. 30.

72 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal
20.
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Standar Kompetensi (Standar Kompetensi) dan Kompetensi Dasar

(KD).

Seperti diketahui, dalam pengembangan kurikulum dan

pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditentukan SK yang berisikan

kebulatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ingin

dicapai, materi yang harus dipelajari, pengalaman belajar yang

harus dilakukan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui

pencapaian SK. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum dan

pembelajaran menjawab pertanyaan (1) Apa yang akan diajarkan

(SK, KD, dan Materi Pembelajaran); (2) Bagaimana cara

melaksanakan kegiatan pembelajaran, metode, media); (3)

Bagaimana dapat diketahui bahwa SK dan KD telah tercapai

(indikator dan penilaian).

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau

kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup SK, KD,

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengem-

bangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana

pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan

pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber

pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana

pembelajaran untuk satu SK maupun satu KD. Silabus juga
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bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan

kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal,

kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian

pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem

penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi

sistem penilaian selalu mengacu pada Standar Kompetensi (SK)

dan Kompetensi Dasar (KD) dan indikator yang terdapat di dalam

silabus.73

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik.74

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian

pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar

yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

Lingkup RPP paling luas mencangkup satu kompetensi dasar

73 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
Dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Panduan Umum Pengembangan
Silabus, Tahun 2008, hlm. 14.

74
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yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu

pertemuan atau lebih.75

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007

tentang Standar Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari

silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam

upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.76

4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Kurikulum potensial (GBPP/ silabus/ RPP) yang telah tersusun

sedemikian rupa tidak ada artinya sama sekali jika belum teraktualisasikan

di dalam kegiatan pembelajaran (kurikulum aktual), ia merupakan benda

mati yang tiada artinya, melalui fungsi dan peranan guru. Kurikulum

tersebut dapat dijabarkan ditransformasikan dalam kegiatan

75 Andi Fadlan, Paper Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berbasis PAIKEM,
Hlm. 2.

76 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
Dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Panduan Umum Pengembangan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Tahun 2008, hlm. 4.
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pembelajaran.77 kegiatan pembelajaran berisi rangkaian kegiatan guru dan

peserta didik dan variabel lain yang berhubungan secara sinergis.

1. Belajar dan Pembelajaran

a) Belajar

M. Saekhan Muchith memberikan rincian tentang belajar.

Menurutnya belajar dapat didefinisikan ke dalam tiga pengertian

mendasar, yakni:

a. Belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses

perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh seringnya

berinteraksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, inti

belajar adalah kemampuan seseorang dalam melakukan respon

terhadap stimulus yang datang kepadanya.

b. Belajar menurut pandangan teori kognitif diartikan sebagai proses

untuk membangun persepsi seseorang dari sebuah obyek yang

dilihat. Oleh sebab itu, belajar menurut teori ini adalah lebih

mementingkan proses dari pada hasil.

c. Belajar menurut teori konstruktivisme adalah upaya untuk

membangun pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman

yang dialami siswa, oleh karena itu, belajar menurut teori ini

adalah proses untuk memberikan pengelaman nyata kepada

siswa.78

77 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum, Ciputat Press,
Jakarta, 2002, hlm. 74.

78 M. Saekhan Muchith, Loc. Cit, hlm. 95- 96.
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Relevan dengan pendapat tersebut, menurut Sri Anitah

Belajar merupakan suatu usaha yang dilaksanakan untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru, secara keseluruhan

sebagai bentuk hasil pengalaman individu dalam berinteraksi dengan

lingkungannya.79 Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam peristiwa

belajar, semua aspek dalam diri peserta didik sebagai individu

seperti intelektual, sosial- emosional dan fisik terlibat secara

langsung.

Dari uraian tersebut, secara umum belajar dapat diartikan

sebagai serangkaian kegiatan interaksi individu dengan lingkungan

pendidikan yang melibatkan keseluruhan aspek dalam diri untuk

memperoleh suatu perubahan perilaku yang positif mulai dari aspek

kognitif, afektif, sampai psikomotorik yang dapat menjadi bekal bagi

kelangsungan hidupnya.

Menurut para ahli psikologi, tidak semua perubahan

perilaku dapat dikategorikan sebagai hasil belajar. Perubahan

perilaku sebagai hasil kematangan dan perubahan perilaku yang

tidak disadari tidak dapat digolongkan sebagai perubahan perilaku

hasil belajar.80

79 Sri Anitah, Pembelajaran Di Sekolah Dasar, Dalam Sri Anitah W, Dkk, Strategi
Pembelajaran, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 2.5.

80Asep Herry Hermawan, Hakikat Strategi Pembelajaran, Dalam Sri Anitah W, Dkk,
Strategi Pembelajaran, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 1.5.



70

Menurut Ismail SM, Tingkah laku baru sebagai hasil dari

kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh inidividu mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut:

a. Terbentuknya tingkah laku baru berupa kemampuan aktual dan

potensial.

b. Kemampuan baru tersebut berlaku dalam waktu yang lama.

c. Kemampuan baru tersebut diperoleh melalui usaha.81

b) Pembelajaran

Menurut Oemar Hamalik pembelajaran adalah suatu

kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi, material,

fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi

mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem

pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya misalnya

tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis dan

kapur, fotografi, slide, film, audio dan video tape. Fasilitas terdiri

dari ruang kelas, perlengkapan, audio visual juga komputer. Prosedur

peliputan jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek,

belajar, ujian dan sebagainya.82

Di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003

disebutkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara

81 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), Rasail Media Grup, Semarang, 2007, hlm. 17.

82 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 57.
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peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.83

Dari uraian di atas bisa dijelaskan bahwa pembelajaran ialah

upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan

belajar, dimana siswa secara aktif berinteraksi edukatif.

Pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman nyata bagi

siswa sehingga posisi guru dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya

sebagai informan melainkan sebagai pengaruh dan pemberi fasilitas

untuk terjadinya proses belajar.

Kegiatan pembelajaran terjadi melalui interaksi antara

peserta didik di satu pihak dengan pendidik di pihak lain. Interaksi

dalam kegiatan pembelajaran melahirkan kegiatan belajar dan

mengajar yang melibatkan dua aktor atau variabel utama antara guru

dan peserta didik yang kemudian membutuhkan peran dari variabel

lain sebagai penunjang.

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak

dapat dipisahkan di dalam kegiatan pembelajaran. Belajar mengacu

pada apa yang akan dilaksanakan siswa, sedang mengajar mengacu

pada apa yang dilaksakan guru. Dua kegiatan tersebut menjadi

terpadu dalam suatu kegiatan manakala terjadi hubungan timbal

balik (interaksi) antara guru dengan siswa.84

83 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1
Ayat 20.

84 Annisatul Mufarokhah, Op. Cit, hlm. 25.
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Dalam proses interaksi, ada unsur memberi dan menerima

baik dari pihak guru/ peserta didik. Dari interaksi tersebut terjadi

kegiatan edukatif yang memungkinkan terjadinya perubahan,

perkembangan, kemajuan, baik dalam aspek fisik- motorik, intelek,

sosial- emosional maupun sikap dan nilai. Makin besar atau makin

banyak perubahan atau perkembangan itu dapat dicapai oleh siswa,

maka makin baiklah proses belajar.85

2. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Dalam KTSP

Pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah- langkah

merealisasikan konsep pembelajaran dalam bentuk perbuatan. Dalam

pendidikan berbasis kompetensi, pelaksanaan pembelajaran merupakan

suatu rangkaian pembelajaran yang dilaksanakan secara

berkesinambungan. 86

Menurut Muhibbin Syah, pelaksanaan pembelajaran di dalam

kelas dapat terpilah ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut: tahap

Prainsruksional, tahap instruksional, tahap evaluasi dan tindak lanjut.87

Uraiannya sebagai berikut:

1) Tahap Prainsruksional/ Pra pembelajaran

Tahap ini merupakan langkah persiapan yang dilaksanakan

guru pada saat memulai memasuki ruang kelas. Tahapan ini berisi

85 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, hlm. 124.

86E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan
Menyenangkan, Remaja Rosda Karya, Bandung,2009, hlm. 99.

87 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Dengan Pendekatan Baru, Remaja Rosda
Karya, Bandung, 2000, hlm. 216- 218.
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kegiatan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk

menyiapkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran, hal- hal

yang dapat dilaksanakan guru pada tahapan ini diantaranya:

a. Menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik.

b. Memeriksa kehadiran peserta didik.

c. Menciptakan kesiapan belajar.

d. Menciptakan suasana belajar yang demokratis.

e. Seusai kegiatan yang singkat tersebut, guru perlu melaksanakan

kegiatan awal pembelajaran, kegiatan ini dapat dilaksanakan

dengan cara:

a. Menimbulkan motivasi dan perhatian peserta didik.

b. Memberi acuan

c. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menyampaikan secara

singkat gambaran umum tentang hal- hal yang akan dipelajari

dalam pembelajaran.

d. Membuat kaitan/ apersepsi Guru mengupayakan kegiatan

dengan cara mengaitkan materi yang sudah disampaikan

dan yang akan dipelajari.88

e. Melaksanakan tes awal (pre tes)

Tes awal (pre test) mempunyai banyak kegunaan dalam

menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan,

fungsi pre test ini antara lain sebagai berikut:

88 Toto Ruhimat, Prosedur Pembelajaran, Dalam Sri Anitah W, Dkk, Strategi
Pembelajaran, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 413- 414.
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a) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar.

b) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik

sehubungan dengan proses pembelajaran yang

dilakukan.

c) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah

dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar

yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.

d) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses

pembelajaran dimulai, kompetensi dasar mana yang

telah dikuasai peserta didik, serta kompetensi dasar

mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian

khusus.89

2) Tahap instruksional/Pembentukan kompetensi

Tahapan ini merupakan tahapan inti dalam kegiatan

pembelajaran, kegiatan ini merupakan sebuah proses pembentukan

pengalaman dan kemampuan peserta didik (kompetensi) secara

terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu,90

sebagaimana yang telah tersusun di dalam kurikulum potensial/

tertulis (silabus/ RPP).

Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi perlu

dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja

menuntut aktivitas dan kreativitas pendidik dalam menciptakan

89 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Op. Cit,  hlm. 255- 256.

90 Toto Ruhimat, Op. Cit, hlm. 415.
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lingkungan yang kondusif. Proses pembentukan kompetensi

dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif,

baik mental, fisik maupun sosialnya. Untuk itu di dalam

pembentukan kompetensi ini, guru dapat menerapkan upaya- upaya

sebagai berikut;

a. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan

memahami materi standar dan kompetensi baru.

b. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pemecahan

masalah, terutama dalam masalah- masalah aktual.

c. Meletakkan penekanan pada kaitan struktural, yaitu: kaitan antara

materi standar dan kompetensi baru dengan berbagai aspek

kegiatan dan kehidupan dalam lingkungan masyarakat

(kontekstual).

d. Memilih metodologi yang paling tepat, sehingga materi standar

dapat diproses menjadi kompetensi peserta didik.

Perlu dikembangkan pengalaman belajar yang kondusif untuk

membentuk manusia yang berkualitas tinggi baik mental, moral

maupun fisik. Hal ini berarti kalau kompetensinya bersifat afektif

psikomotorik, tidak cukup hanya diterapkan dengan metode ceramah

atau sumber yang mengandung nilai kognitif, namun perlu

penghayatan yang disertai pengalaman nilai- nilai konatif, afektif

yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku (behavioral skill)
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peserta didik sehari- hari.91 Untuk itu, guru dapat menerapkan upaya-

upaya sebagai berikut;

a. Guru memberikan dorongan/ memotivasi peserta didik untuk

menerapkan konsep, pengertian, dan kompetensi yang

dipelajarinya dalam kehidupan sehari- hari.

b. Guru mempraktikkan pembelajaran secara langsung, agar peserta

didik dapat membangun kompetensi, sikap dan perilaku baru

dalam kehidupan sehari- hari berdasarkan pengertian yang

dipelajarinya.

Metode dan strategi belajar mengajar yang kondusif untuk

hal itu perlu dikembangkan, misalnya metode inquiry, discovery,

problem solving dan sebagainya. Dengan metode dan strategi

tersebut diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kompetensi

dasar dan potensinya secara optimal sehingga akan lebih cepat dapat

menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat apabila peserta

didik telah menyelesaikan suatu program pendidikan pada satuan

pendidikan tertentu.

3) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

a. Post Test

Post tes merupakan muara akhir dari suatu pelaksanaan

proses pembelajaran, pelaksanaan pos tes ini memiliki beberapa

kegunaan, diantaranya:

91
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1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap

kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu

maupun kelompok, hal ini dapat dilaksanakan dengan cara

membandingkan hasl pre tes dengan post tes.

2) Untuk mengetahui kompetensi dan dan tujuan- tujuan yang

dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan

tujuan- tujuan yang belum dikuasainya. Sehubungan dengan

kompetensi dan tujuan yang yang belum dikuasai ini, apabila

sebagian besar belum menguasainya maka perlu dilaksanakan

pembelajaran kembali.

3) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti

kegiatan remedial dan pengayaan, serta untuk mengetahui

tingkat kesulitan belajar yang dihadapi.

Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap

kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang telah

dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun

evaluasi.92

3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran Dalam KTSP

Kegiatan pembelajaran mendasarkan pada sejumlah prinsip

yang termuat di dalam PP No. 19 tahun 2005, di dalam peraturan

tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran harus diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memberi ruang yang cukup

92 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis, PT.
Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 255.
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untuk pengembangan prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat

dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.93

Pokok pikiran (mind set) pelaksanaan pembelajaran di atas di

dukung oleh pendapat Masnur Muslich, menurutnya Kegiatan belajar

mengajar memuat gagasan- gagasan pokok pembelajaran untuk

mencapai kompetensi yang ditetapkan, serta gagasan pedagogis dan

andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik.

Komponen ini menyebutkan bahwa belajar merupakan kegiatan aktif

siswa dalam membangun makna dan pemahaman. Dengan demikian,

dalam praktiknya, pendidik perlu memberikan dorongan kepada para

peserta didik untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun

gagasan. Tanggung jawab belajar tetap ada pada diri siswa sendiri,

sedangkan pendidik bertanggung jawab menciptakan situasi yang

menyenangkan, yang bisa mendorong pra karsa, motivasi dan tanggung

jawab peserta didik untuk belajar.94

Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru

harus memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran yang inovatif,

sebagai berikut:

a. Berpusat pada siswa.

b. Belajar dengan melakukan.

c. Mengembangkan kemampuan sosial.

d. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah bertuhan.

93 Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

94 Masnur Muslich, Op. Cit, hlm. 25.
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e. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.

f. Mengembangkan kreatifitas siswa.

g. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi.

h. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik.

i. Belajar sepanjang hayat.

j. Perpaduan kompetisi, kerja sama, solidaritas.95

4. Evaluasi hasil belajar.

Evaluasi adalah usaha yang dilaksanakan di saat dan setelah

suatu aktivitas berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui

sejauhmana keberhasilan dan target yang diharapkan dari sebuah

proses dapat digapai dan terlaksana dengan sukses. Evaluasi juga

digunakan untuk pijakan dalam menentukan kebijakan terhadap

program yang akan dilaksanakan berikutnya.96 Evaluasi dilaksanakan

untuk menggambarkan perilaku hasil belajar (behavioral outcomes)

dengan respon peserta didik yang dapat diberikan berdasarkan apa

yang diperoleh dari belajar. 97

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, evaluasi

pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan

nilai keberhasilan belajar peserta didik setelah ia mengalami proses

belajar selama satu periode tertentu.

95 Ibid, hlm. 25- 27.

96 Moh. Rosyid, Guru, STAIN Kudus Press, Kudus, 2007, hlm. 72.

97E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan
Menyenangkan, Op. Cit, hlm. 100.
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a. Tujuan Evaluasi

Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan oleh guru dalam

sekolah/ madrasah pada dasarnya memiliki beberapa tujuan,

diantaranya sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dalam

proses pendidikan/ pembelajaran yang telah dilaksanakan.

b) Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran/ bidang studi

yang diajarakan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau

harus diulang kembali.

c) Untuk mendapatkan informasi guna menentukan apakah seorang

murid dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau harus

mengulang kembali.

d) Untuk membandingkan, apakah prestasi yang dicapai para

murid sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum.

e) Untuk menafsirkan apakah seorang murid telah cukup matang

untuk dilepas ke masyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga

pendidikan yang lebih tinggi.

f) Untuk mengadakan seleksi dan penempatan

g) Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan

dalam proses pembelajaran.

Menurut Darsono, tujuan pelaksanaan evaluasi pembelajaran

pada dasarnya dapat dipilah menjadi dua bagian:

a) Tujuan formatif
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Tujuan ini mengharapkan mengetahui hasil belajar siswa

dalam rangka mencari balikan untuk perbaikan proses

pembelajaran.

b) Tujuan sumatif

Tujuan ini untuk mengetahui hasil belajar untuk

menentukan perkembangan hasil belajar selama masa

proses pembelajaran.98

b. Prinsip- Prinsip Evaluasi

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam

penyelenggaraan evaluasi, diantaranya meliputi:

a) Prinsip integritas

Evaluasi hasil belajar harus mencakup keseluruhan aspek

kepribadian siswa, baik kognisi, afeksi maupun psikomotornya.

b) Prinsip kontinuitas

Evaluasi hendaknya dilaksanakan secara berkala,

berkesinambungan dan tidak hanya satu kali saja, melainkan

berkesinambungan selama proses pembelajaran.

c) Prinsip obyektifitas.

Hasil dari evaluasi harus ditafsirkan secara jelas dan tegas,

dengan demikan hasil evaluasi tersebut dapat menggambarkan

secara jelas keadaan para siswa dengan kondisi sebelumnya. 99

98 Moh. Rosyid, Op. Cit, hlm. 73.

99 M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurridlo, Manajemen Pondok Pesantren, Diva
Pustaka Press, Jakarta, 2003, hlm. 98.
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c. Evaluasi Pembelajaran PAI Dalam KTSP

Evaluasi hasil belajar dalam KTSP menganut prinsip

penilaian berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung upaya

memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama dan menilai diri

sendiri. Karena itu penilaian dilaksanakan dalam kerangka

Penilaian Berbasis Kelas (PBK). Dikatakan PBK karena kegiatan

penilaian dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan

pembelajaran.100

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) dapat disebut juga dengan

Penilaian Berbasis Kompetensi Dasar (PBKD) karena penilain

dilaksanakan oleh guru dikembangkan berdasarkan kemampuan

dasar yang harus dikuasai peserta didik. Penilaian ini dapat

dilaksanakan dengan cara mengumpukan hasil kerja peserta didik

(portopolio), hasil karya (product), penugasan (proyek), kinerja dan

juga tes tertulis (paper and pencil test).101

Penilaian berbasis kelas mempunyai karaktristik yang

berbeda dengan penilaian sebelumnya. Penilaian berbasis kelas

mempunyai otoritas yang lebih besar kepada guru dan sekolah

dalam menentukan keberhasilan pembelajaran yang dapat dicapai

oleh peserta didiknya. Selain itu, penilaian ini lebih berorientasi

100 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual:
Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.
91.

101 Khoiruddin dan Mahfud Junaedi. Dkk, Loc. Cit, hlm. 223.
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pada proses bukan kepada pada hasil, maksudnya penilaian tidak

hanya didasarkan pada hasil ujian semata, akan tetapi lebih

berorientasi kepada proses pembelajaran yang terjadi di dalam

proses pembelajaran, khususnya dalam lingkup ruangan kelas.

Penilaian ini memandang bahwa sistem panilaian merupakan

bagian integral dari proses pembelajaran.102

Dalam pelaksanaannya, Penilaian berbasis kelas harus

memperlihatkan tiga ranah yaitu: pengetahuan (kognitif), sikap

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik) Ketiga ranah ini

sebaiknya dinilai proposional sesuai dengan sifat mata pelajaran

yang bersangkutan. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

(Al-Quran, Aqidah-Akhlaq, fiqih, dan tarikh) penilaiannya harus

menyeluruh pada segenap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik,

dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa serta

bobot setiap aspek dari setiap materi. Misalnya kognitif meliputi

seluruh mata pelajaran, aspek afektif sangat dominan pada materi

pembelajaran akhlak, PPkn, seni. Aspek psikomotorik sangat

dominan pada mata pelajaran fiqh, membaca Al Quran, olahraga,

dan sejenisnya. Begitu juga halnya dengan mata pelajaran yang

lain, pada dasarnya ketiga aspek tersebut harus dinilai.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah

prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus menerus mengikuti

102 Suwardi, Op. Cit, hlm. 87- 88.
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pertumbuhan, perkembangan dan perubahan siswa. Penilaiannya

tidak saja merupakan kegiatan tes formal, melainkan juga:

a. Perhatian terhadap siswa ketika duduk, berbicara, dan bersikap

pada waktu belajar atau berkomunikasi dengan guru dan sesama

teman.

b. Pengamatan ketika siswa berada di ruang kelas, di tempat

ibadah dan ketika mereka bermain.

c. Mengamati siswa membaca Al-Qur an dengan tartil (pada setiap

awal jam pelajaran selama 5 – 10 menit).

Dari berbagai pengamatan itu ada yang perlu dicatat secara

tertulis terutama tentang perilaku yang ekstrim/menonjol atau kelainan

pertumbuhan yang kemudian harus diikuti dengan langkah bimbingan.

Penilaian terhadap pengamatan dapat digunakan observasi, wawancara,

angket, kuesioner, skala sikap dan catatan anekdot (anecdotal record).

D. Problematika Guru Dalam Implementasi KTSP

Kebijakan yang terkait dengan dunia pendidikan nasional, termasuk

kurikulum selama beberapa tahun cenderung bersifat sentralisme- birokratik,

semuanya diatur, disusun dan ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah

tinggal melaksanakan kebijakan tersebut dalam kegiatan pendidikannya.

Menurut H.A.R Tilaar, Sentralisasi dalam sistem pendidikan nasional

cenderung mempunyai penekanan dasar pada pembodohan rakyat atau proses
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stupidisasi.103 Karena apa yang dihantarkan kepada peserta didik dalam

pelaksanaan pendidikan kurang mampu untuk menjadi media adaptasi serta

kurang aplikatif. Sistem seperti ini berdampak pada ketiaadan kesempatan

bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang tersedia.

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, sebagai

implikasi dari pemberlakuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi

sebagai daerah otonom, membuka lembar baru manajemen pendidikan

nasional, dengan kebijakan tersebut berarti mengembalikan lembaga

pendidikan kepada habitatnya. Pergeseran paradigma dari pola sentralisasi ke

arah desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan merupakan upaya

pemberdayaan daerah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu

pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh.104

Otonomisasi dan desentralisasi yang melingkupi dunia pendidikan

nasional berimbas pada perlunya penelaahan kembali kurikulum yang

diberlakukan oleh departemen pendidikan nasional (depdiknas), sentralisme

yang sangat menonjol dalam kurikulum yang dikeluarkan haruslah

disederhanakan dengan hanya menggariskan kebijakan dan prinsip minimal

yang pada intinya hanya bertujuan untuk menjamin adanya standar dasar

103 H.A.R Tilaar, Kekuasaan Dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Kultur,
Indonesiatera, Magelang, 2003, hlm. 230.

104 Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan,
Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Nuansa Cendekia,
Bandung, 2003, hlm. 180.
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umum bagi pendidikan nasional secara keseluruhan. Selebihnya, muatan

kurikulum itu harus didesentralisasikan, sehingga memberikan peluang lebih

besar dan maksimal bagi daerah lembaga pendidikan untuk merumuskan

kurikulumnya sendiri berdasarkan kepentingan dan kebutuhan stakeholders di

daerah.105

Perubahan konsep sentralisasi ke arah desentralisasi kurikulum ini

mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut:

1) Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat

setempat

2) Kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik

kemampuan profesional, finansial maupun manajerial

3) Disusun oleh guru- guru sendiri, sehingga dengan demikian akan

memudahkan dalam pelaksanaannya.

4) Ada motivasi kepada sekolah (kepala sekolah, guru) untuk

mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-

baiknya, dengan demikian akan terjadi semacam kompetisi dalam

mengembangkan kurikulum.106

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menjadi salah satu

bentuk tindak lanjut kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah

dan desentralisasi pendidikan. Kebijakan pemberlakuan KTSP memberikan

ruang kebebasan kepada sekolah. Kalau KBK kebebasan atau otonominya

105 Azyumardi Azra,Op. Cit, hlm. 97.

106 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik, Remaja
Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm. 201.
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sampai pada tingkat wilayah kabupaten, maka KTSP memberikan kebebasan

atau otonominya sampai pada tingkat sekolah, artinya para kepala sekolah

dan dan guru memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum

secara tepat dan proporsional.107

Dalam kurikulum yang dikelola secara desentralisasi ini, peranan

guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar. Guru- guru turut

berpartisipasi, bukan hanya di dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam

program tahunan, semester, tahunan, satuan pengajaran, tetapi juga

menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru- guru turut

andil dalam dalam merumuskan setiap komponen dan unsur- unsur dari

kurikulum.108

Namun, cita- cita ideal tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar,

mampukah guru melaksanakan tugasnya dalam pengembangan kurikulum

yang bersifat desentralistik? Mengingat selama beberapa tahun dan terbiasa

guru tidak mempunyai perananan dalam perancangan dan evaluasi

kurikulum yang bersifat makro, mereka lebih berperan dalam

pengembangan kurikulum mikro.109 Kondisi ini juga berbenturan dengan

asumsi dasar bahwa guru tidak disiapkan untuk menjadi pengembang

kurikulum (makro), tetapi hanya pelaksana kurikulum. Penerapan KTSP

memerlukan latihan dan pengembangan visi. Jika tidak, malah merugikan

107 M. Saekhan Muchith, Pendidikan Tanpa Kenyataan, UNNES Press, Semarang, 2008,
hlm. 38.

108 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, hlm. 202.

109 Ibid, hlm. 200.
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sekolah, tanpa bimbingan bisa muncul musibah, yakni sekolah pada kondisi

menengah atau pas- pasan karena pengembangannya sebatas yang diketahui

oleh sekolah atau guru saja. Kondisi ini juga di tambah dengan

Untuk itu, di samping mempunyai keunggulan seperti di atas,

KTSP juga mempunyai kelemahan sepertti berikut:

a. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada

kebanyakan satuan pendidikan yang ada.

b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai

kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.

c. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara

komperehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun praktekya di

lapangan.

d. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran

akan berdampak berkurang pendapatan para guru.110

Dalam Implementasinya, sama halnya dengan KBK, KTSP

menghendaki beberapa karaktristik, sebagai berikut:

a. Sama-sama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik

secara individual maupun klasikal.

b. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan

metode yang bervariasi.

110 Imam Hanafie (Guru SMP Al-Jawahir Samarinda), Plus Minus KTSP, dalam http://re-
searchengines.com, diakses pada 16 April 2010.
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d. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lain yang

memenuhi unsur edukatif.

e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.111

111 Masnur  Muslich, Loc. Cit, hlm. 21.


